
โปรแกรมจัดอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย :   มกราคม – ธันวาคม 2562 

โดย  บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภยัและสิงแวดล้อม จํากดั  ( SAFETECH  )  สมุทรสาคร 

วันทีอบรม หลักสูตร/สถานที วนัทีอบรม  หลักสูตร/สถานที  

     6– 7 มี.ค. 62 

     6 – 7 มิ.ย. 62 

จป.หัวหน้างาน    2,200 บาท  

โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล สมุทรสาคร 

  17 – 18 มิ.ย. 62 

   2 – 3 ก.ค. 62 

 6 – 7 ส.ค. 62 

 คณะกรรมการความปลอดภัยฯ    2,200 บาท   

โรงแรมเซ็นทรัล เพลส สมุทรสาคร 

โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล สมุทรสาคร(2รุ่น) 

 

18 – 20 มิ.ย. 62 

14 – 16 ต.ค. 62 

 จป. เทคนิค    3,800 บาท  

โรงแรมเซ็นทรัลเพลส สมุทรสาคร 

โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล สมุทรสาคร 

 

      21  มี.ค. 62 

        6  มิ.ย.  62 

การบริหารจัดการสารเคมีตามกฎหมาย 3,000 บาท  

โรงแรมเซ็นทรัล เพลส สมุทรสาคร 

โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล สมุทรสาคร 

     10 พ.ค. 62 

 

 GHS  BASIC LEVEL    2,300 บาท   

โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล สมุทรสาคร 

 29– 30 พ.ค. 62 

  

GHS FOR  MIXTURE     4,500 บาท  

โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล สมุทรสาคร 

      8 พ.ค. 62 

      7 ส.ค.  62 

การจัดเก็บสารเคมีในคลังสินค้าและการควบคุม

อบุติัภัย 2,500 บาท    

โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล สมุทรสาคร 

   26–27 มิ.ย. 62  

 

การจัดทํา SDS     4,500 บาท   

โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล สมุทรสาคร 

     2–3  ก.ค.  62 

 

การเก็บรักษาวัตถุอนัตราย( บฉ. )     4,300 บาท   

โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล สมุทรสาคร 

     21 พ.ค. 62 

 

ISO 45001 ( 1 วัน )   3,000 บาท   

โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล สมุทรสาคร 

 

        26 มิ.ย. 62  

       17 พ.ย.  62 

ความปลอดภัยในการทาํงานสารเคมีและการระงับเหตุ

กรณีรัวไหล 2,500บาท รร .แกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล   

โรงแรมเซ็นทรัล เพลส สมุทรสาคร 

      

29–30 ก.ค.  62 

2 –3   ต.ค.  62 

Internal audit ISO 45001 (2วัน)    5,500 บาท   

โรงแรมเซ็นทรัล เพลส สมุทรสาคร  

โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล สมุทรสาคร 

11  มิ.ย. 62 

      4  ก.ย.  62 

การขับรถเชิงป้องกันอุบติัเหตุ Defensive  Driving  

( ทฤษฎี 1 วัน)  2,500 บาท    

โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล สมุทรสาคร 

4  มิ.ย. 62 

 5 ส.ค. 62 

 

การขับรถเชิงป้องกันอุบติัเหตุ Defensive  Driving 

รถจักรยานยนต์ (ทฤษฎี+ปฎบัิติ  1 วัน) 3,000 บาท   

โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล สมุทรสาคร 

24-25   มิ.ย. 62 

 9-10    ก.ย.  62 

 4-5     พ.ย. 62 

การขับรถเชิงป้องกันอุบติัเหตุ Defensive  Driving  

สําหรับรถใหญ่ รถยนต์  รถตู้  (ทฤษฎ+ีปฎบัิติ 2 วัน) 

5,500 บาท  รร. แกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล สมุทรสาคร 

  13  มี.ค. 62 

  27  มิ.ย. 62 

  25  ก.ย. 62 

ความปลอดภัยสําหรับลูกจ้างทีปฎิบัติงาน ติดตัง

และประกอบอุปกรณ์  เครืองจักร 2,500 บาท    

โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล สมุทรสาคร 

   20 ก.พ  62 

    8 ส.ค. 62 

   9  ต.ค.  62 

การประเมินความเสียง & บ่งชีอันตราย 

( Risk  Assessment )  2,500 บาท     

โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล สมุทรสาคร 

    5 มี.ค. 62 

   4  มิ.ย. 62 

  10  ต.ค.  62 

การปฐมพยาบาลและการใช้เครืองกระตุ้นหัวใจ AED 

2,500 บาท          

โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล สมุทรสาคร 

23  เม.ย.  62 

21  ส.ค. 62 

10  ต.ค.  62 

ผู้ควบคุมการดับเพลิง ณ จุดเกดิเหตุ  ( On-Scene   

Fire  Commander)   

โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล สมุทรสาคร 

9 พ.ค. 62 

15 ส.ค. 62 

16  ต.ค.  62 

การสร้างทมี ERT& และการบริหารจดัการรับเหตุ

ฉุกเฉิน  3,000 บาท   

 โรงแรมเซ็นทรัล เพลส สมุทรสาคร 

   9 พ.ค. 62 

14  ส.ค. 62 

21  ต.ค.  62 

การติดตังและตรวจสอบนังร้าน  3,000 บาท  

โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล สมุทรสาคร  

21  มี.ค. 62 

28  ส.ค. 62 

22  ต.ค.  62 

การประเมินอันตรายด้านอัคคีภยั-ระบบการบริหาร

จัดการในโรงงานอุตสาหกรรม 2,500 บาท          

 โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล สมุทรสาคร 

ราคาอบรมยงัไม่ได้รวม VAT 7% 

ติดต่อฝ่ายอบรม  T. 02 -042- 9995 ( ตรง ) 02- 042- 9993 - 4 ต่อ 21 - 23 , 083-188 -2771 , 083-189 -8632 

อเีมล์  training@safetechthailand.net   www. safetechthailand.net   FB. Safetechthailand 

 

 



โปรแกรมจัดอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย :  มกราคม – ธันวาคม 2562 

โดย  บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยและสิงแวดล้อม จาํกดั  ( SAFETECH  )  หน้า 2 

วันทีอบรม หลักสูตร/สถานที วันทีอบรม  หลักสูตร/สถานที  

25 - 27  ก.พ. 62 

10 - 12  มิ.ย. 62  

26 - 28  ส.ค. 62  

 

“ ผูป้ระเมินภายใน  

การจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิต” ( PSM ) 

ตามข้อบังคบัคณะกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (ฉบบัท ี4) พ.ศ. 2559 

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  ถนนรัชดาภเิษก  กรุงเทพฯ 

  

10,000 บาท  ( ส่ง 4  คน ขนึไป คดิ 9,000 บาท ต่อ คน ) 

(ราคานี ยังไม่รวม VAT 7 %) 

 

  8 - 10  ก.พ. 62 

  1 -  3   มี.ค. 62  

24 - 26  พ.ค. 62 

14 - 16  มิ.ย. 62  

 

“ ผูป้ระเมินภายนอก  

การจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิต” ( PSM ) 

ตามข้อบังคบัคณะกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (ฉบบัท ี4) พ.ศ. 2559 

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  ถนนรัชดาภเิษก  กรุงเทพฯ 

  

10,000 บาท  ( ส่ง 4  คน ขนึไป คดิ 9,000 บาท ต่อ คน ) 

(ราคานี ยังไม่รวม VAT 7 %) 

 

ติดต่อฝ่ายอบรม  T. 02 -042- 9995 ( ตรง ) 02- 042- 9993 - 4 ต่อ 21 - 23 , 083-188 -2771 , 083-189 -8632 

อเีมล์  training@safetechthailand.net   www. safetechthailand.net   FB. Safetechthailand 

  

 

 


